
Energiestudie naar het verduurzamen van forten, vestingen en genieloodsen.
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1. Inleiding
De Groene Grachten en Stichting Liniebreed 
Ondernemen presenteren met trots de 
resultaten van een gezamenlijk onderzoek 
naar het verduurzamen van forten en 
waterlinies. In dit rapport leest u de 
resultaten van de studie. 

Historie
Forten zijn ooit gebouwd om delen van het land te 
beschermen bij een aanval over land, waarbij de 
waterhuishouding hun instrument was. In tijden 
van belegering moest een fort zelfvoorzienend 
kunnen functioneren. Termen als water, off -grid en 
zelfvoorzienendheid zijn verbonden met de historie 
van forten, maar kunnen ook de brug naar de toekomst 
vormen. Veel Nederlandse forten zijn in een fase beland 
dat herbestemming aan de orde is en dat het fort geschikt 
wordt gemaakt voor nieuwe functies zoals kantoren, 
vergaderruimtes, educatie, horeca en recreatie. Comfort is 
hierbij een belangrijk thema. Tevens is de energierekening 
een belangrijk aandachtspunt bij de exploitatie. Dit alles 
zou gerealiseerd moeten worden met in acht neming 
van de historische waarde en tegelijkertijd bijdragen 
aan een duurzame toekomst. In dit onderzoek is daarom 
gezocht naar concepten voor energiebesparing en 
duurzame opwekking in monumentale forten, kazernes en 
genieloodsen. 

De Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam is een 135 kilometer lange 
verdedigingslinie rondom Amsterdam, aangelegd tussen 
1880 en 1914. Het leger, de regering en de koning(in) 
zouden zich binnen deze ring kunnen terugtrekken bij een 

aanval op Nederland. De Stelling bestaat uit 42 forten en 
4 batterijen en een groot aantal dijken en sluizen op een 
afstand van 15 tot 20 kilometer van Amsterdam. Allen 
omgeven door een prachtig landschap. De Stelling is 
hiermee het ideale decor van dit onderzoek. 

Haalbaarheidsstudie 3 forten
In 2016-2017 is een energiestudie gedaan voor drie 
forten in de Stelling van Amsterdam; Fort bij Abcoude 
(Natuurmonumenten), Fort bij Hoofddorp (gemeente 
Haarlemmermeer) en de genieloods van Fort aan de Ham 
(Stadsherstel Amsterdam). Hier werd gezocht naar de 
mogelijkheden om energie te besparen en duurzaam op 
te wekken rondom het fort. De resutaten leest u in het 
volgende hoofdstuk.

De Groene Forten Menukaart
Via www.duurzameforten.nl krijgen erfgoed-eigenaren, 
ondernemers en vrijwilligers toegang tot de specifi eke 
mogelijkheden om energie te besparen op een fort, in 
een vesting of bijvoorbeeld in een genieloods. Op deze 
website vind je energietoepassingen die goed zijn voor het 
milieu, voor het comfort op het fort en uiteraard voor de 
portemonnee van de exploitant. Meer dan 50 duurzame 
maatregelen en quickwins komen aan bod. De kennis uit 
deze website komt voort uit waarnemingen, succesvolle 
eerdere duurzame projecten en energetische analyses van 
de drie forten uit de Stelling van Amsterdam.  

De Groene Forten Menukaart is een initiatief van De 
Groene Grachten en Stichting Liniebreed Ondernemen, en 
tot stand gekomen dankzij steun van de Provincie Noord-
Holland.
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2. Duurzame Forten
Een heel aantal Nederlandse forten hebben 
duurzame maatregelen doorgevoerd. Deze 
duurzame koplopers vertellen hun verhaal 

Fort Resort Beemster

De warmte van de sauna’s wordt via 3 gaswarmtepompen 
gedistribueerd over 28 kilometer lange vloerverwarming, 
die wordt bijgewarmd via heatpipes met zonneboilers. Via 
het grind en zand op het dak van het fort wordt regenwater 
opgevangen en gezuiverd d.m.v. UV & koolstof fi jnfi lters. 
Het fort wordt verwarmd door een warmtepomp en 
zonneboilers die rondom het fort staan.

Fort 1881 Stichting Museum Slot Loevestein

Fort 1881 heeft een CO2 neutraal gestookte pelletketel 
en het hele fort is voorzien van LED. De schoorstenen 
worden uitgerust met SolarMagic. De Duitse oven wordt 
aangedreven met kanaalheaters (windenergie) en geeft 
restwarmte terug aan gebouw. In het voorjaar zorgt de 
stadstuin voor geteelde producten voor het restaurant en 
winkel. Op de planning staan hybride zonnepanelen en 
windmolens. 

De afgelopen jaren is de vesting Slot Loevestein 
verduurzaamd. Drie gebouwen en een geheel nieuw 
gebouw in 16e eeuwse stijl zijn ontwikkeld. Hier zijn o.a. 
bezoekers toiletten met bewegingsmelders voor licht en 
water geïnstalleerd, 5 warmtepompen en een pelletbunker 
met pelletkachel aangebracht. In het kasteel zelf zijn glas 
in lood ramen van voorzetramen voorzien en zijn over de 
oude vloeren, vloerverwarmingen gerivaliseerd zonder 
dat het middeleeuwse uiterlijk is geschaad. Ook zijn de cv-
leidingen geïsoleerd en worden eigen groente en kruiden 
verbouwd.

Frank Bart
Directeur Fort Resort Beemster

Jurgen Beumer
Eigenaar en exploitant Fort 1818

Fort 1881 heeft een eigen drinkwatervoorziening, het dak dient als 
natuurlijk fi  lter. Onder het fort ligt het water kraakhelder als drinkwater 
opgeslagen. Wij gaan hiervan water bottelen en bier brouwen. Het residu 
van het bier gaat als beslag dienen voor de grote Duitse oven die in het 

Fort Resort Beemster heeft ten opzichte van een gewoon wellness bedrijf 
van soortgelijke grootte ± 40% minder stookkosten. Dit is dankzij een 
reeks duurzame maatregelen die ons fortFort  eco-vriendelijk en ons hotel 

voorjaar weer brood gaat bakken. 
CO2-neutraal maakt.

op www.duurzameforten.nl.  Een greep uit 
de projecten:
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3. Haalbaarheidsstudies 
Voor een drietal forten in de Stelling van 
Amsterdam is een duurzaamheidsconcept 
uitgewerkt. Het doel hiervan is om een 
meer generieke aanpak te ontwikkelen over 
hoe je een fort op een duurzame wijze 
herbestemt.        

De resultaten zijn gebruikt om De Groene Forten 
Menukaart te ontwikkelen.
De 3 haalbaarheidsstudies worden hierna beknopt 
toegelicht. Zo is de haalbaarheid van tientallen 
maatregelen onderzocht, binnnen de duurzame thema’s: 
water en groen, verwarming, energieopwekking, isolatie 

Fort bij Hoofddorp Fort aan den Ham Fort bij Abcoude

en quickwins. De uiteindelijke keuze van het duurzame 
pakket hangt samen met het beoogde gebruik en de 
duurzame ambities van de eigenaar. Naast een korte 
toelichting wordt per fort een technische en fi nanciële 
inschatting gegeven.
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Bierbrouwen en toiletten op 
regenwater
Een typische maatregel die past bij de 
forten is de opvang van regenwater 
voor een grijs watercircuit. Veel forten 
hebben van oorsprong een of meerdere 
waterkelders onder het fort, waar het 
regenwater via druipkokers gefi lterd en 
opgevangen werd. Wanneer waterkelders 
in ere worden hersteld, kunnen 
bijvoorbeeld de toiletten doorgespoeld 
worden met het regenwater. In sommige 
gevallen is het water van dusdanig 
goede kwaliteit, dat het ook voor andere 
doeleinden gebruikt kan worden. Fort 
1881 en Fort Everdingen brouwen zelfs 
bier van het water uit hun waterkelders!

Verwarmen via de fortgracht
De meeste forten zijn omringd door een 
fortgracht. Het zou natuurlijk prachtig 
zijn om dit water te gebruiken voor het 
verwarmen van het fort. En het goede 
nieuws is, dat kan! Het oppervlaktewater 
is in feite een grote zonnecollector 
waarmee veel energie gewonnen kan 
worden. De warmte wordt in de zomer 
uit de gracht gewonnen en opgeslagen 
in een Warmte-Koude-Opslag (WKO) 
zodat hiermee in de winter warmte kan 
worden geleverd aan een warmtepomp. 
Deze warmtepomp verwarmt vervolgens 
het fort. Met het WKO systeem is 
het tevens mogelijk om duurzaam te 
koelen. Bijkomend voordeel is dat het 
a� oelen en in stroming brengen van het 
grachtwater een positief eff ect heeft 
op de oppervlaktewaterkwaliteit en dat 
het blauwalg bloei en botulisme kan 
voorkomen.

Kaart

Financiële haalbaarheid
De fi nanciële haalbaarheid is uitgedrukt in 
terugverdientijden (TVT). Dit is echter wel de “simpele 
terugverdientijd” in jaren, wat wil zeggen de kosten 
gedeeld door de besparing op de energiekosten. Er is 
gewerkt met kengetallen en een TVT range; een inschatting 
van de minimum en maximum TVT. Hierbij zijn inschatting 
gemaakt voor op basis van gemiddelde kosten. Ook zijn 

aannames gedaan voor de verwachte energiekosten 
(die erg kunnen variëren). De werkzaamheden aan de 
installaties en andere duurzame maatregelen kunnen 
extra (bouwkundige) kosten met zich mee brengen. Te 
denken valt aan het demonteren en weer monteren van 
ombouwen of asbestsanering. Deze mogelijke kosten zijn 
niet opgenomen in de TVT. 

Fort bij Abcoude

Fort bij Hoofddorp

Fort aan den Ham
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Fort bij Hoofddorp
Fort bij Hoofddorp heeft de ambitie 
om te herbestemmen tot restaurant en 
openluchttheater, met diverse commerciële 
en educatieve nevenfuncties. Het fort ligt 
middenin Hoofddorp en wordt omsloten 
door woonwijken. De herbestemming van 
het fort biedt de kans de culturele en 
commerciële potentie van deze prominente 
locatie te benutten en tegelijkertijd de 
bekendheid van het fort te vergroten. 

Duurzaam verwarmen
Het duurzaamheidsconcept gaat uit van permanent gebruik 
van het fort, waarbij een hoog comfortniveau gewenst is. 
De verwarming van het fort gebeurt op lage temperatuur 
d.m.v. vloerverwarming. Een luchtwarmtepomp als 
warmtebron verdient zich in deze situatie het eenvoudigst 
terug. Voor het fort en de bijbehorende warmtevraag 
lijkt een WKO op dit moment te omvangrijk. Financieel 
gezien is de pelletkachel een interessante optie. Toch zijn 
er ook kanttekeningen bij een pelletkachel als duurzame 
verwarming. Pelletkachels en biomassaketels zijn de 
schoonste kachels op hout, maar stoten meer fi jnstof uit 
dan verwarming op gas of stroom. Ook is de herkomst 
van de pellets een belangrijk aandachtspunt. Bovendien 
verslechterd het stoken van pellets de luchtkwaliteit 
van de stedelijke omgeving waarin het fort gelegen is. 
Infraroodpanelen als aanvulling op voorgaande systemen is 
met name aantrekkelijk om piekbelastingen op te vangen 
en het comfort in bepaalde ruimtes te verhogen. Deze 
maatregel is pas echt duurzaam als de elektriciteit ook 
duurzaam wordt opgewekt. 

Vloerverwarming voor basistemperatuur
De massa van het fort dient op een minimumtemperatuur 
van circa 15 graden gehouden te worden voor comfort en 
vanwege vocht, ook in de zomer. De afgekoelde massa 
opwarmen kost veel energie, dus het is beter om het fort op 
een zekere basistemperatuur te houden. Lage temperatuur 
verwarming met vloerverwarming zijn hiervoor geschikt, 
met name in combinatie met warmtepompen.

Isolatie
De vloerverwarming werkt het meest effi  ciënt als het 
gebouw goed is geïsoleerd. De isolerende ingrepen die voor 
het fort zijn doorgerekend betreff en vloerisolatie en het 
isoleren van beglazing. In de wanden zit veel massa. Het 
kost veel energie om de grote massa in de wanden op te 
warmen. In de verwarmingsstrategie is ervan uitgegaan dat 
deze wanden continue op temperatuur worden gehouden 
door permanente verwarming van de vloer.  

Aandachtspunt bij de verdere planvorming is het 
beperken van installaties bovenop het fort, aangezien 
dit zal worden gebruikt als stadspark/openluchttheater. 
De buiteninstallaties zouden bijvoorbeeld verzonken 
in het daklandschap kunnen worden aangelegd. Voor 
zonnepanelen is geen ruimte op het dak van het fort. 
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Deze tabel geeft op basis van 
verschillende aannames een globale 
inschatting van de fi nanciële 
haalbaarheid. Aannames gaan 
bijvoorbeeld over de intensiteit 
van het gebruik (aanwezigheid 
bezoekers), het rendement van 
verwarmingsinstallaties (COP) en 
koelinstallaties (EER), gemiddelde 
realisatiekosten en verwachte 
energieprijzen. Er is geen rekening 
gehouden met aanvullende kosten 
voor afgiftesystemen (zoals 
vloerverwarming). 

Voor het berekenen van de besparing 
en TVT is ter referentie uitgegaan van 
een conventionele opstelling met een 
verwarmingssysteem van HR-ketels 
en een koelcompressiemachine. 
Jaarlijkse energiekosten van 
een dergelijk systeem voor Fort 
bij Hoofddorp worden op basis 
van onze berekening geschat 
op € 23.500. Dit getal is gebruikt 
om terugverdientijden te 
berekenen voor de verschillende 
verwarmingsvarianten.  

Fort bij Hoofddorp
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Genieloods, Fort aan den Ham
Fort aan den Ham ligt tussen Krommenie en 
Uitgeest in Busch en Dam en bestaat uit een 
betonnen hoofdgebouw en de genieloods. 
Beide gebouwen zijn in eigendom zijn 
van Stadsherstel. In het fort is een militair 
museum gevestigd. Het museum wordt op 
een mooie manier door Stichting Stichting 
Fort aan den Ham beheerd en opengesteld. 
De genieloods staat net buiten de gracht en 
werd vroeger gebruikt voor de opslag van 
de inventaris in vredestijd. Momenteel is de 
genieloods niet in gebruik.

Er is specifi ek gekeken naar de mogelijkheden om de 
genieloods van het fort te verduurzamen. Het casco 
recentelijk gerestaureerd, het houten gebouw is in 
goede staat. Het is de bedoeling om de genieloods 
gereed te maken voor horeca i.c.m. fort, onder andere 
feesten, partijen, recepties, huwelijken, vergaderingen 
, zakelijke evenementen en andere vormen van externe 
verhuur. Welke aanpassingen zouden aantrekkelijk zijn, 
uitgaande van het nieuwe gebruik? De benodigde nieuwe 
voorzieningen zijn o.a. voldoende sanitaire voorzieningen, 
stroomaansluiting met voldoende capaciteit (voor audio 
en verlichting) en keukenuitgifte. Verwachting is dat de 
genieloods (bijna) alle dagen in gebruik zal zijn, met pieken 
van vrijdag t/m zondag. Bezoekersaantal van 60 tot 120 
personen. 

Isoleren houten genieloods
De genieloods biedt op dit moment nog weinig comfort. 
Als het doel is om het comfort te verhogen is een logische 
eerste stap om het houten gebouw te isoleren, met 
behoud van historische karakter van houten schuur. 

Écht duurzaam vraagt om natuurlijke materialen! Goede 
isolatoren voor de dichte geveldelen en de zoldervloer zijn 
bijvoorbeeld houtwol, vlaswol, houtvezel(platen) of kurk. 
Voor comfortverhoging lijkt het daarnaast interessant om 
de mogelijkheden verder te verkennen om de ramen te 
isoleren, bijvoorbeeld met HR-glas (indien dit toegepast 
mag worden) of anders met achterzetbeglazing of 
monumentenglas.

Waterzuivering, geen rioolaansluiting nodig
Omdat er geen riolering aanwezig is worden er momenteel 
er sceptic tanks gebruikt in het fort. Met een nieuw aan 
te leggen helofytenfi lter kan op een relatief eenvoudige, 
natuurlijke manier rioolwater worden gezuiverd. Hierdoor 
zijn er geen sceptic tanks of rioolaansluiting meer nodig. 
Het zuiveringsrendement van dit fi lter is hoog. Het 
restwater kan worden hergebruikt voor de toiletten. 
Inschatting is dat er voor een bezoekersaantal tussen de 60 
en 120 personen een veld van ca. 100 m2 met waterplanten 
nodig is om de gevraagde zuiveringscapaciteit te kunnen 
leveren. 

Verwarmen
Voor het verwarmen van het gebouw zijn verschillende 
verwarmingsconcepten verkend. Echter, in het 
eerste onderzoek naar de mogelijkheden om op een 
duurzame manier te verwarmen lijken alle concepten 
om uiteenlopende redenen niet optimaal. Elektrisch 
verwarmen met de luchtbehandelingsinstallatie zou 
bijvoorbeeld te ingrijpend zijn voor de schaal en het 
beoogde gebruik. Een WKO is een te zware maatregel voor 
de beperkte warmtevraag die er is. En voor verwarmen met 
een conventionele CV met radiatoren is een gasaansluiting 
benodigd (die er niet is). 
Een duurzaam alternatief is vloerverwarming met 

een elektrische warmtepomp. Voorwaarde om dit op 
effi  ciënte wijze toe te passen is een goede isolatie van 
het gebouw (combinatie van gevels, ramen, zolder en 
vloer). Vloerverwarming is vanwege het verwarmen op 
lage temperatuur een trage manier van verwarmen, wat 
met name aantrekkelijk is bij permanent gebruik van een 
gebouw. De keuze voor het handhaven van de klinkervloer 
is ongunstig voor de werking van het systeem (mogelijk 
kan de hoogte van de klinkers worden aangepast voor een 
betere werking). Voor het opvangen van de piekbelastingen 
kan worden bij-verwarmd met infraroodpanelen. Dit 
kan een interessante oplossing zijn, want deze vorm van 
stralingswarmte geeft snel en gericht warmte af. Echter 
wanneer de panelen vrijwel permanent aanstaan, dan 
verliezen ze het voordeel van gerichte verwarming en kan 
het uiteindelijk meer kosten in verbruik dan wanneer op gas 
wordt verwarmd. 

Kortom, het bepalen van de meest ideale vorm van 
verwarmen is complex en hangt af van het gebruik, 
gewenste comfort en de duurzame ambities van de 
eigenaar. Voor dit specifi eke geval is het aan te raden 
om ervaringen bij vergelijkbare situaties verder te 
onderzoeken. 
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Genieloods, Fort aan den Ham
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Deze tabel geeft op basis van 
verschillende aannames een globale 
inschatting van de fi nanciële 
haalbaarheid. Aannames gaan 
bijvoorbeeld over de intensiteit 
van het gebruik (aanwezigheid 
bezoekers), het rendement van 
verwarmingsinstallaties (COP) en 
koelinstallaties (EER), gemiddelde 
realisatiekosten en verwachte 
energieprijzen. Er is geen rekening 
gehouden met aanvullende kosten 
voor afgiftesystemen (zoals 
vloerverwarming). 

Voor het berekenen van de besparing 
en TVT is ter referentie uitgegaan van 
een conventionele opstelling met een 
verwarmingssysteem van HR-ketels 
en een koelcompressiemachine. 
Jaarlijkse energiekosten van 
een dergelijk systeem voor Fort 
aan den Ham worden op basis 
van onze berekening geschat 
op € 5.000. Dit getal is gebruikt 
om terugverdientijden te 
berekenen voor de verschillende 
verwarmingsvarianten.  

Genieloods, Fort aan den Ham
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Fort bij Abcoude
Fort bij Abcoude is het oudste landfort van 
de Stelling van Amsterdam. De gebouwen 
van dit fort zijn gemaakt van bakstenen en 
brikkenbeton, als één van de laatste in zijn 
soort. 

Het fort is inmiddels volledig gerestaureerd en daarmee 
blijft het culturele erfgoed behouden voor de toekomst. 
Echter is het nog onbekend welke functie het fort 
uiteindelijk zal krijgen. Voor eigenaar Natuurmonumenten 
is het belangrijkste dat het fort weer publiek toegankelijk 
wordt gemaakt: ‘Het hek moet open’. De verkenning naar 
mogelijkheden voor duurzame toepassingen is specifi ek 
gericht op de kazerne van het fort. Hierbij is uitgegaan van 
een dagelijks gebruik met 50 tot 100 bezoekers per dag. 

Waterkelders
Kenmerkend voor het gebouw zijn de twee verdiepingen 
en de gemetselde gevel. Ook opvallend is de waterput met 
kristalhelder water. Om het waterverbruik terug te brengen 
zou het een hele mooie kans zijn om het verzamelde 
regenwater te gebruiken om bijvoorbeeld de toiletten mee 
door te spoelen. Een relatief lichte ingreep waarbij alleen 
een pomp en wat extra leidingen benodigd zouden zijn.  

Lage temperatuurverwarming en isolatie 
Het plan toont veel overeenkomsten met het concept voor 
Fort bij Hoofddorp. Ook hier moet de massa van het fort op 
een minimumtemperatuur van circa 15 graden gehouden 
worden voor comfort en vanwege vocht. Er is vanuit 
gegaan dat de dikke wanden continue op temperatuur 
worden gehouden door permanente verwarming van de 
vloer. Lage temperatuur verwarming met vloerverwarming 
zou hier het meest geschikt voor zijn. De vloerverwarming 

werkt het meest effi  ciënt als het gebouw goed is 
geïsoleerd. De isolerende ingrepen die voor het fort zijn 
doorgerekend betreff en vloerisolatie en het isoleren van 
beglazing. 

Energie uit de gracht
In tegenstelling tot Hoofddorp zou bij Fort bij Abcoude, 
vanwege de grotere omvang van het fort, het onttrekken 
van warmte uit oppervlaktewater ook interessant kunnen 
zijn. Dit is alleen gunstig wanneer er wordt uitgegaan 
van permanent gebruik waarbij hoog comfortniveau 
gewenst is. Doordat forten met name een warmtevraag 
hebben is het lastig om enkel met een WKO de thermische 
onbalans op te lossen. Door in de zomerperiode warmte 
te onttrekken uit de gracht rondom het fort en dit te 
koppelen aan de WKO lukt dit wel. Een luchtwarmtepomp 
als warmtebron verdient zich het makkelijkst terug 
maar is minder duurzaam (uitgedrukt in CO2-uitstoot).  
Infraroodpanelen als aanvulling op voorgaande systemen is 
met name aantrekkelijk om piekbelastingen op te vangen 
en het comfort in ruimtes lokaal te verhogen.

Zonnepanelen of windmolen
Op en rondom het fort is veel begroeiing, wat 
zonnepanelen lastig zou maken. Mogelijk dat er aan 
de randen van het forteiland mogelijkheden zijn om 
zonnepanelen in het landschap te verwerken. Maar 
voor eigen energieopwekking zou ook een middelgrote 
windturbine (mogelijk gezamenlijk met andere gebruikers) 
interessant kunnen zijn. Om deze denkrichting verder te 
onderzoeken, moet er worden beoordeeld of er niet te veel 
luwte van de bebouwing is en wat juridisch de kaders zijn 
waar aan moet worden voldaan (dit verschilt per provincie). 
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Deze tabel geeft op basis van 
verschillende aannames een globale 
inschatting van de fi nanciële 
haalbaarheid. Aannames gaan 
bijvoorbeeld over de intensiteit 
van het gebruik (aanwezigheid 
bezoekers), het rendement van 
verwarmingsinstallaties (COP) en 
koelinstallaties (EER), gemiddelde 
realisatiekosten en verwachte 
energieprijzen. Er is geen rekening 
gehouden met aanvullende kosten 
voor afgiftesystemen (zoals 
vloerverwarming). 
Voor het berekenen van de besparing 
en TVT is ter referentie uitgegaan van 
een conventionele opstelling met een 
verwarmingssysteem van HR-ketels 
en een koelcompressiemachine. 
Jaarlijkse energiekosten van een 
dergelijk systeem voor Fort bij 
Abcoude worden op basis van 
onze berekening geschat op 
€ 31.000. Dit getal is gebruikt 
om terugverdientijden te 
berekenen voor de verschillende 
verwarmingsvarianten.  

Fort bij Abcoude
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Zo werkt de website
• Op de homepage verkent u de 5 

thema’s: Quick Wins, Elektriciteit, 
Verwarming, Water en Groen, en 
Isolatie. Als u op een thema klikt, 
kunt u via de forten visual alle opties 
bekijken.

•  Door op de maatregelen in het 
menu of in het fort te klikken, komt 
u op detailpagina’s waar alle opties 
worden uitgelegd. U leest daar wat 
de verschillende maatregelen voor u 
kunnen betekenen op het gebied van 
comfort, geld- en CO2 besparing. 
Ook geven we u aandachtspunten, 
rekentools en tips voor fi nanciering 
en regelgeving.

• Vindt u een maatregel interessant? 
Klik dan op ‘bewaar’. Zo komt de 
maatregel in uw ‘bewaard-lijstje’.

• Heeft u alle maatregelen bekeken? 
Klik dan op ‘bewaard’ rechtsboven 
op de website. U kunt nu een .pdf 
van uw bewaarde maatregelen naar 
uzelf mailen of contact met ons 
opnemen.

Informatie over:
• Voordelen en aandachtspunten van               

ruim 50 maatregelen
• Voorbeeldprojecten
• Vergunningen 
• Financiering 
• Indicatie van de investering
• Rekentools met terugverdientijd,      

comfort en CO2 besparing

Voordelen van verduurzamen?
• Een lagere energierekening
• Meer comfort in uw fort
• Het milieu een handje helpen
• Uw fort onderhouden en klaarmaken 

voor de toekomst

4. De Groene Forten Menukaart
Ook aan de slag met uw fort, vesting of 
genieloods? De Groene Menukaart zet 
meer dan 50 opties om te verduurzamen 
op een rij. U kunt deze bekijken, vergelijken 
en bewaren, zodat u vervolgens écht 
tot actie kunt overgaan met uw eigen 
favoriete opties. Deze website helpt u 
om uw erfgoedlocatie energiezuinig, 
milieuvriendelijk en comfortabel te maken.

Historie
Door eenvoudige toepassingen kunnen fortexploitanten 
al gauw meer dan 20% energie besparen. Sommige tips 
liggen voor de hand. Denk aan een goede (in)regeling 
van de cv, het sluiten van luiken en het plaatsen van 
tochtstrippen. Of de inzet van de energieverbruiksmanager 
of ledverlichting. M.b.t. warmtebronnen zijn er veel meer 
opties dan de conventionele CV. 

Veel forten stoken bijvoorbeeld via een pelletkachel 
of hebben een warmtepomp of infraroodpanelen. 
Bij een aantal producten wordt de besparing en/of 
terugverdientijd berekend. Op de website delen forten die 
al eerder duurzame toepassingen hebben aangebracht 
hun kennis. Voorbeeldprojecten en ‘quotes’ illustreren en 
enthousiasmeren forten die nog aan het begin staan van de 
herontwikkeling. Om de investeringen mogelijk te maken, 
geeft de website tevens een overzicht van subsidie- of 
leenmogelijkheden.

Quick Wins

Elektriciteit

Verwarming

Water en Groen

Isolatie
Richard Hanse
Natuurmonumenten

Let op, een fort reageert net als een koelkast! Als 
je deze open zet in de zomer, loopt het water van 
de wanden. Zorg dat je in de zomer ventileert met 
droge lucht, houd de temperatuur op peil en sluit de 
deuren/ramen zoveel mogelijk.
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5. Over ons
De Groene Menukaart voor forten is een 
initiatief van De Groene Grachten en 
Stichting Liniebreed Ondernemen, en 
tot stand gekomen dankzij steun van de 
Provincie Noord-Holland.

Over De Groene Grachten
De Groene Grachten is de initiator van De Groene 
Menukaart. Wij verduurzamen in heel Nederland oude 
gebouwen, van kerk tot woning en van museum tot fort. 
Wij helpen u graag met de verduurzaming van uw fort of 
vesting.

Wubbo Ockels richtte de organisatie op met de volgende 
woorden: “Als zelfs een eeuwenoud grachtenpand 
duurzaam kan, dan kan het toch overal!”. Met de opgedane 
specialistische kennis over het verduurzamen van oude 
gebouwen, is De Groene Grachten inmiddels actief voor 
pandeigenaren in het hele land. Dit kunnen wij voor u 
betekenen:

• Duurzaam advies: Wij geven persoonlijk advies over 
het verduurzamen van een pand. Hierin werken we 
alle details uit, zowel technisch en fi nancieel als op 
vergunningen. Zo weet u exact wat er in uw situatie 
mogelijk is op energiebesparing, duurzame opwekking, 
materialen, water, etc.

• Bouwbegeleiding: Wilt u naar aanleiding van het advies 
tot actie overgaan? Wij kunnen de uitvoering van de 
plannen ook begeleiden. Wij ontzorgen van vergunning 
tot fi nanciering, kennen uitvoerders met ervaring en 
nemen indien gewenst het bouwmanagement op ons.

• Innovatieve projecten: Wij hebben ruime ervaring met 
het managen van innovatieve, groene projecten.

http://www.degroenegrachten.nl/

Over Stichting Liniebreed Ondernemen
Stichting Liniebreed Ondernemen heeft als doel te zorgen 
voor een duurzame, maatschappelijke en economische 
benutting van de Waterlinies in Nederland. Door middel 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met 
respect voor ons culturele erfgoed en de natuur, willen wij 
ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders met volle 
teugen van de veelzijdigheid van forten en waterlinies 
kunnen genieten. Met als doel het behoud van ons unieke 
erfgoed voor volgende generaties. Onze stichting vormt 
de verbinding tussen het erfgoed, overheden en de 
ondernemers op en rond forten. SLO staat voor netwerk, 
advies, initiatief en innovatie voor en door ondernemers 
in de Waterlinies. Ze organiseert bijzondere liniebrede 
evenementen met het fortenerfgoed als decor. SLO biedt 
services op het gebied van marketing, publiciteit, centrale 
inkoop, kennis en netwerk.

http://www.liniebreed.nl/

 
“ Als zelfs een eeuwenwoud
grachtenpand duurzaam kan,
 dan kan het overal!” 

Wubbo Ockels
(1946-2014)
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